Protokoll for Vestnes Varfjell IL
Styremøte nr. 3/2020

Sted:
Tid:
Tilstede fra styret:
Andre:
Forfall:
Referent:

11/2020

Nettmøte på Teams
Mandag 18. mai 2020, 19:00 – 20:00
Joar, Anette, Audun, Knut Øyvind og Oddny (for Kristian)
Alexander, Linn Hege og Kristian
Ronald

Økonomi
Resultatregnskap for perioden 25.02 – 18.05, akkumulert og bokført saldo:
PERIODE

AKKUMULERT

BOKFØRT SALDO

66.521,16

161.279,01

Driftskonto

-168.723,12

-278.643,19

Inntekter
Kostnader
Finans
Resultat

-222,00

-300,00

-102.423,96

-117.664,18

Kontingentkonto

51.167,49
113.106,92

Skattetrekkskonto

8.450,00

Særvilkårskonto

1.879,66

Bokført saldo

174.604,07

Likviditetsprognose pr. 18.05.20 er lik 161.322,42

12/2020

Årsmøtet 2020
Årsmøte er berammet til onsdag 3 juni ved Vestnes Fjordhotell
Valgkomiteen har følgende innstilling:
Tittel/gruppe
Leder
Fotball sr.
Fotball
Håndball
Håndball
Sykkel
Kampsport
Fit4U *

Navn
Joar Kirkeslett
Knut Øyvind Hoem
Alexander Connor
Linn Hege Kjersem
Anette Øverås
Audun Karlstrøm
Lars Laingen
Joseph Connor

Valg
På valg (1 år)
På valg (2 år)
Ikke på valg
Ikke på valg
På valg (2 år)
Ikke på valg
På valg (ny)
På valg (ny)

Revisorer (på valg hvert år)
Lars Fjørtoft og Torgeir Stene
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Fotball, Håndball og Sykkel oppnevner en person hver til valgkomiteen innen 1.
oktober. Valgkomiteen velger selv leder.

13/2020

Fremdrift klubbhus
- Status: Kommunen jobber fortsatt med parkeringsplass. VVIL og kommunen er i
gang med eiendomsoverdragelse, ref. sak 05/2020. Bygging av tilkomstvei til det nye
klubbhuset er en kostnad VVIL må ta. Flere entreprenører vil regne på pris. Lager en
enkel anbudsinnbydelse. Slinning i kommunen ser på behovet av masser/drenering.
Arbeidet kan uansett ikke komme i gang før dokumentene om overdragelse er
signert.
- Vi trenger en bredt sammensatt komité som jobber med økonomi i forhold til det
nye klubbhuset. Vanskelig tid akkurat nå å få økonomisk støtte. Hvem kan dette
være? Burde vi sagt et eller annet i sosiale medier om å invitere personer til å være
med? Hva skal vi plassere i resten av bygget? Invitere til møte med ungdommen som
kan ytre sine meninger om bruken av det nye klubbhuset er et forslag.

14/2020

Ny hjemmeside
Geirr Eggen har bedt om å fratre sin rolle som administrator i vvil.no. Joar har startet
arbeidet med ny layout og viste frem forslag så langt. Tanken er et enklere
brukergrensesnitt og at dedikerte brukere i gruppene enklere kan legge ut nyheter og
administrere «sine» sider.

Eventuelt
Bruk av Vestneshallen og renhold: Som utgangspunkt gjelder retningslinjene fra
kommunen. Brukere oppfordres til å ta kontakt med Hallstyret og blir enig.
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